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Niekada nevėlu pradėti naują gyvenimą 
 

APIE MANE 
Mano vardas Alla, man 48 metai. Esu rusė, gimiau mažame Rusijos miestelyje netoli 
Petrozavodsko. 1985 metais Petrozavodsko vidurinėje mokykloje baigiau aštuonias klases ir 
įgijau pagrindinį išsilavinimą. Tais pačiais metais įstojau į Petrozavodsko medicinos 
mokyklą, norėjau tapti slaugytoja, vėliau gydytoja pediatre. Tačiau medicinos mokyklos 
nebaigiau, nes sulaukusi 18 metų ištekėjau ir pagimdžiau dukterį. Daugiau nesimokiau, 
kadangi mano vyras, gaudamas dideles pajamas, išlaikė mane ir dukterį taigi dirbti man 
nebuvo poreikio. 26 metus buvau namų šeimininkė. Nuo 2015 m. gyvenu Lietuvoje. Turiu 
nuosavą mini verslą – švaros įmonę. 

 

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

2014 metais Rusijoje prasidėjo ekonominė krizė ir mano vyras prarado darbą. Vyro senelis 
buvo lietuvis, todėl nusprendėme pasinaudoti galimybe išvykti iš Rusijos. Įrodę vyro 
lietuvišką kilmę, gavome leidimą visai šeimai gyventi Lietuvoje. Pardavę savo turtą 
Petrozavodske, nusipirkome butą Vilniuje ir 2015 metais  su dukra atvykome į Vilnių. Iki 
tada apie Lietuvą žinojau nedaug, tik pagrindinę informaciją, tai buvo stereotipinės žinios 
apie Baltijos šalis. Kadangi mums trūko pinigų, supratau, kad man reikia pradėti dirbti. 
Kadangi darbą susirasti nebuvo lengva, stengiausi įsidarbinti bet kur. Man pavyko gauti 
kasininkės darbą vietinėje parduotuvėje. Tuo pat metu lankiau verslumo kursus, kuriuos 
rekomendavo mano kaimynas. Šiuo metu dirbu savarankiškai, esu sau darbdavys, turiu 
nedidelį nuosavą  verslą – valau butus ir namus. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU 

Integruodamasi į vietos bendruomenę didelių sunkumų nepatyriau. Lietuviai labai puikūs 
žmonės, o ir mano kursų draugai buvo šaunūs. Girdėjau, kad lietuviai nemėgsta rusų, bet aš 
to niekada nepatyriau. Manau, tai tik stereotipinis požiūris. Vienintelis dalykas, kurį 
pastebėjau – jie labai skeptiškai vertino mano verslą, buvo sakoma, kad valymas yra 
prastas, žemo lygio darbas. Ir pati pradėjau abejoti, bet mano mokytoja padrąsino mane 
sakydama – „nesvarbu, koks darbas, svarbiausia, kokia yra Jūsų savivertė. Darykite tai, kas 
Jums patinka!” Aš jos paklausiau. 

 

 

 

 

 

 
 

Alla, 
atvykusi į Lietuvą 

iš Rusijos 
  
 

 

 



 
 

AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Pradėjusi gyventi Lietuvoje, ieškojau mokymosi galimybių internete. Kaimynas 
rekomendavo nemokamus verslumo kursus. Kai pradėjau šiuos kursus, buvau maloniai 
nustebinta  kursų mokytojos profesionalumu ir supratingumu. Kadangi kai kurie mano 
bendramoksliai jau buvo pradėję kurti savo verslą, tuo noru užsidegiau ir aš. Kartu su 
kursų mokytoja sukūrėme verslo planą, kurį pavyko sėkmingai įgyvendinti, ir  dabar esu 
labai patenkinta rezultatais. 

Sunkiau buvo su lietuvių kalba. Lietuvių kalbos mokymąsis pareikalavo daug pastangų. 
Verslumo kursų grupėje ne visi žmonės mokėjo rusų kalbą, su kai kuriais galėjau 
bendrauti tiktai gestais. Galiausiai supratau, kad man reikia išmokti lietuvių kalbą. Ir aš 
pradėjau mokytis savarankiškai. Grupės grupės draugai pastebėję mano pastangas 
išmokti jų gimtąją kalbą, buvo sujaudinti. Savo patarimais ir padrąsinimais jie man 
padėjo greičiau išmokti lietuvių kalbą. Kursuose įsigijau daug draugų. Jie yra skirtingo 
amžiaus, įvairių tautybių, turi nevienodą socialinį statusą. Manau, kad integravausi 
labai sėkmingai, nors prieš keletą metų net nedrįsau apie tai svajoti. Svarbiausi veiksniai 
siekiant integruotis į vietos bendruomenę yra motyvacija, komunikabilumas bei 
sugebėjimas niekada nepasiduoti siekiant savo tikslo. 

Aš tikrai esu laiminga čia, Lietuvoje, ir nesigailiu savo pasirinkimo. Man patinka, kaip 
vietiniai žmonės su manimi elgiasi. Ateityje planuoju savo verslą plėsti, kad galėčiau 
įdarbinti daugiau žmonių, ypač migrantų. Taip galėčiau jiems padėti socializuotis. 

 

 

„Nesvarbu, koks darbas, svarbiausia, kokia yra jūsų savivertė.  
Darykite tai, kas Jums patinka!“ 

 

KĄ PATARČIAU KITIEMS 
Aš rekomenduočiau, kad migrantai išmoktų tos šalies, kurioje gyvena, nacionalinę kalbą. Tai yra svarbu, jeigu norite 
integruotis į vietos bendruomenę, susirasti draugų. Pradžioje reikia išmokti nors pačius pagrindinius žodžius ir parodyti, kad 
stengiatėsi. Vietiniai žmonės tai vertina.  

Prieš atvykstant į kitą šalį, patartina apsilankyti skirtingose internet svetainėse, skirtose migrantams, nes jose rasite daug 
įdomios ir naudingos informacijos. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projektas finansuotas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. Skelbiama medžiaga atspindi autorių požiūrį, todėl  Švietimo mainų paramos fondas ir 
Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

 

 

 


